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Po naprosto zlomovém roce 2021, byl pro Prototýpky rok loňský ve znamení stabilizace.
To neznamená, že bychom lenošili. Naopak, kromě průběžného nastavování vnitřních
postupů jsme rozšířili naši nabídku vzdělávacích akcí pro veřejnost, během letních prázdnin
uspořádali příměstské tábory, vytvořili ucelenou nabídku projektových dnů pro základní
školy a především dostali možnost v rámci dotačního programu Ministerstva kultury
proniknout do mnoha škol v České republice.
Nad rámec toho jsme soustavně zútulňovali naši Protocoolnu a účastnili se mnoha veřejných
i odborných akcí.

Ale pěkně po pořádku…

Kdo jsme?
Prototýpci, zapsaný spolek nabízí vzdělávací akce pro žáky, pedagogy a rodiče zaměřené
na rozvoj podnikavosti, kreativity a digitálních kompetencí. Navazujeme na zkušenosti z
podnikání a umělecké tvorby. Cílem našich vzdělávacích akcí je povzbudit děti k vlastnímu
tvoření, posílit jejich kompetence k podnikavosti a motivovat je k podnikání v kreativních
oborech. Povzbuzujeme a podporujeme učitele a rodiče, aby byli schopni rozvíjet kreativitu
dětí, která vychází z nápadů dětí, nikoliv ze zadání dospělého. Spolek Prototýpci byl
založen v roce 2019 a navázal na předchozích 5 let neformálních aktivit se stejným
zaměřením. 

kreativita a podnikavost
divergentní myšlení
designérské a na problém orientované myšlení
reálné podnikání s dětmi
popis projektu včetně Lean Canvas
recyklace a upcyklace
digitální nástroje pro podporu kreativity
STEAM

pravidelné prezenční aktivity (celkově 234 účastníků):
Startup group - cyklus celodenních workshopů
Kreativní workshopy  - pravidelný kroužek
Kreativní technologie v malíčku - pravidelný kroužek
Canva webináře a workshopy - jednorázové akce
Sobotní tvořivý workshop - celodenní kreativní dílna 1x za 6 týdnů
Žonglovací workshop - celodenní workshop pro celou rodinu 3x ročně
Ozoboti v akci - půldenní víkendový workshop každý měsíc (od září i v Židlochovicích -
tedy realizace 2x měsíčně)

Konkrétní aktivity
Naše vzdělávací akce pokrývají tato témata:

Naše volnočasové aktivity realizované v roce 2022



Příměstský tábor Vynálezci 
Příměstský tábor Šifrovačka
Příměstský tábor Architekti 
letní škola podnikavosti pro pedagogy včetně pedagogů SVČ

Den dětí na Ponavě 
OpenKumst
EduFest v Kutné hoře 
MakerFaire
Bastlfest 

Veřejné akce (celkově přes 1800 účastníků):

Letní činnost (celkově 42 dětských účastníků, 22 pedagogů): 

Roční online elearningový program Prototýpci rostou ve škole - program se věnuje deseti
stěžejním tématům rozvoje podnikavosti a ke každému z témat je připraveno množství
materiálů, jako jsou metodiky, pracovní listy, drobné výzvy, kvízy nebo náměty pro
fyzické tvoření s dětmi. Členská základna nyní zahrnuje 3 fyzické osoby a 16
právnických osob (školy a neziskové organizace). 
V září 2022 jsme získali dotaci na projekt Studium rozvoje kreativity a divergentního
myšlení Ministerstva kultury v rámci výzvy Národního plánu obnovy Podpora projektů
kreativního učení. Program nabízí pedagogům škol do 120 žáků metodiky, vzdělávání a
pracovní materiály pro rozvoj kreativity, divergentního myšlení a podnikavosti u žáků.
Zapojeno je 92 pedagogů z celé České republiky s dosahem na více než 1200 žáků. 
Fyzická portfolia pro žáky na prvním stupni ZŠ Průvodce prototýpka, která slouží k
dlouhodobému rozvoji podnikavosti a kreativity (ve školním roce 2022/23 je použilo
1326 žáků).
Eshop - organizace provozuje plně funkční eshop, který vytvořily a spravují děti v rámci
pravidelných vzdělávacích akcí.
Zapojení do programu na rozvoj evaluace v oblasti podnikavosti Excellence Youth
Impact s cílem koncepčně nastavit evaluační procesy u všech svých aktivit. Program byl
úspěšně dokončen v červnu 2022.

Stěžejní projekty organizace mimo volnočasové aktivity:



Děti se během tvoření učí základní řemeslné dovednosti, překonávají frustraci, uvědomují si
stav hluboké koncentrace (flow) a získávají důležité principy designérského a na problém
orientovaného myšlení. Programy jsou maximálně provázané s reálným životem, zážitkové a
také zábavné.
Zvláštní pozornost věnujeme rozvoji divergentního myšlení, které je nezbytnou podmínkou
kreativity a které významně klesá v mladším školním věku. Většina úloh a zadání ve škole
směřuje k jedinému správnému řešení nebo k jasně definovaným variantám a podporují tak
konvergentní styl myšlení. Prostor pro rozvoj divergentního myšlení vzniká především ve
volnočasových aktivitách, na které se soustředíme jak při rozvoji podnikavosti, tak
digitálních kompetencí. Při vzdělávacích akcích využíváme digitální technologie kreativně a
především smysluplně.
K naší každodenní práci patří aktivní prezentace naší činnosti na Facebooku, kde jsme v
loňském roce pokořili hranici 1800 sledujících. Stejně tak roste i základna odběratelů našeho
Youtube kanálu, kde sledujícím nabízíme již 45 videí, kde kromě podnikavých témat
představujeme i kreativní digitální mašinky.

Kde se to všechno děje?
Provozujeme kreativní dílnu Protocoolna, která kombinuje
fyzické a digitální tvoření a využívá kontaktu s
inspirativními osobnostmi - prostor se nachází v kreativním
hubu Kumst v Brně s výhledem na Špilberk. 
Kromě toho, že se svým osazenstvem jedná o velmi
inspirativní místo na krásném místě, umožňuje nám i využití
dostatečně velkých prostor pro pracovní zázemí týmu,
hlavně ale pro makerspace, který hojně využívají děti, ale i
dospělý. Protocoolna je tak kreativní dílnou, uvolněným,
příjemným prostorem, kde je k volnému použití široká škála
vybavení – výtvarný a šicí materiál, látky, vlny, papíry,
kartony, krabičky nebo vyřazené elektro. Děti zde také
najdou digitální techniku, jako je akční kamera, mikrofony,
počítače nebo tablety se všemi myslitelnými programy na
tvoření (grafika, 3D modelování, audio, video). Digitální
dovednosti u dětí rozvíjíme moc rádi, a proto je prostor
vybaven čtyřmi plně vybavenými místy pro digitální
tvoření. Aby  toho nebylo málo, pohodu zajistí dvě
odpočinkové zóny. Máme poličku plnou drobné techniky a
knihovničku s inspirativními knížkami o kreativitě, tvoření,
inovacích a vynálezech. 
A protože je prostor variabilní, snadno ho přeměníme na klasickou vzdělávačku, kde se
věnujeme pedagogům a učíme je, jak s kreativitou zacházet.
A když nejsme v Protocoolně, objíždíme základní školy s širokou nabídkou projektových dní,
na kterých u dětí rozvíjíme digitální kompetence, podnikavost, kreativitu a designové
myšlení.



22 na 1. stupni
15 na 2. stupni

Start - up  group
Kreativní workshopy
Kreativní technologie v  malíčku
Sobotní tvořivé workshopy

Vynálezci - dětem jsme nabídli možnost vžít se do role vynálezců a inovátorů.
Šifrovačka - děti byly součástí vývoje skutečného produktu - kvízové šifrovací hry v
kulisách města Brna.
Architekti - děti i si u nás vyzkoušely práci architekta a vytvořily makety budov a parků.

Minulý rok v číslech
Během dvanácti nabitých měsíců jsme zvládli odškolit bezmála 500 hodin na:

37 projektových dnech

Projektové dny se zaměřily na naše stěžejní témata rozvoje divergentního myšlení, vnímání
inspirace, rozvoje kreativity a podnikavosti a nově i digitální témata. Mezi nejoblíbenější
aktivity u dětí patřilo přešívání plyšáků, tvorba reklamy, práce s výukovými LEGO sadami,
Ozoboti nebo práce s fotografií s přesahem do  “fakenews”.
Na projektových dnech jsme podnikavostí nakazily celkově 579 dětí.

28 webinářích pro malé i velké
Webináře, které pravidelně pořádáme jsou určeny především pedagogům a rodičům.
Tématy jsou především rozvoj podnikavosti u dětí, výtvarné aktivity a nejčastěji seznámení s
digitálními nástroji, které jsou vhodné pro práci s děmi (například OrgPad, Canva,
Mentimeter).
Pro děti pořádáme webinář, kde je seznámí s programem Canva.

27 jednorázových kurzech pro pedagogy i širokou veřejnost
Nejčastějšími tématy jsou opět rozvoj divergentního myšlení, podnikavosti, kreativity,
vnímání inspirace, ale i neduhů ve veřejném prostoru a jejich využití při práci s dětmi. V
minulém roce přibyly i kurzy vzdělávacích LEGO sad.

3 pravidelných kroužcích

3 táborech

Na všech našich táborech měly děti možnost si zábavnou formou vyzkoušet fyzické i digitální
tvoření a při pobytu v naší Protocoolně i venku zažily spoustu zábavy a her.

5 velkých veřejných akcích
Šlo o hojně navštěvované akce určené dětem a jejich rodičům. Jmenovitě jsme se zúčastnili
MakerFairu Brno, Bastlfestu, dětského dne v brněnských Lužánkách, EduFestu v Kutné hoře a
zajišťovali jsme dětské dílničky v rámci akce OpenKumst. Na těchto akcích se našimi
aktivitami bavilo více jak 1800 dětí a jejich rodičů. 



Kdo za PROTOTÝPKY stojí?
Součástí stálého týmu lektorů jsou:

Mgr. Veronika Šancová - zakladatelka, metodička, mentorka a
lektorka kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí. V juniorských
startupech pracuje s dětmi na 1. stupni ZŠ a vyvíjí s nimi konkrétní
produkty. Na Pedagogické fakultě v Masarykově univerzitě Brně
absolvovala bakalářský program Sociální pedagogika a na Fakultě
humanitních studií na Karlově univerzitě magisterský obor Občanský
sektor. 

Mgr. Barbora Jeřábková - absolvovala magisterský obor učitelství
francouzského jazyka , výtvarné výchovy a učitelství vizuální tvorby na
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako
lektorka kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí. V oblasti
kreativity se věnuje různým oblastem od výtvarného umění po digitální
technologie. Jako pedagog působila na státních i alternativních
základních školách a realizuje pravidelné i jednorázové volnočasové
aktivity. Působí jako garant digitálních technologií na NPI ČR a v 

Zuzana Večeřová - absolvovala pedagogické minimum pro pracovníky
SVČ. Působí jako lektorka v oblastech grafika (Canva, Photoshop),
volná tvorba (malba, kresba, práce s betonem, rukodělné kreativní
techniky), rozvoj divergentního myšlení, podnikavosti, síla inspirace,
robotika (Ozoboti). Lektorka má dlouholeté zkušenosti z keramických
dílen zakončené absolutoriem, výtvarné kurzy zaměřené na malbu a
kresbu a kurz arteterapie při Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity. Zuzana je současně koordinátorkou a metodičkou programu
Prototýpci rostou ve škole. 

Je nositelkou evropské certifikace EntreCompEdu Teacher Pioneer a v rámci projektu IKAP v
JMK II působila jako metodička studií pro koordinátory podnikavosti na základních a
středních školách a ve střediscích volného času. Mentorka pedagogů v oblasti rozvoje
kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí - osvědčení absolvování akreditovaného
mentorského kurzu Job, spolek pro inovace (40 hodin). Jako designér elearningových kurzů
vytvářela strukturu i obsah autorských i klientských kurzů - systém Google Classroom,
Webstudy, Moodle. Je aktivní v rodičovských iniciativách, přes 20 let podniká v oblasti IT a
působí i v dalších vzdělávacích projektech.

                                                                                                          Nadačním fondu Eduzměna
na Kutnohorsku. Specializuje se na platformu OrgPad, kde popisuje metody práce s
myšlenkami. Provozuje YouTube (kanál Baruš Mima) a Facebookovou stránku Poznávej svět
s kreativními technologiemi. Více se můžete dozvědět na mém webu barus.cz



MgA. Pavla Šarmanová - absolvovala magisterský obor na Fakultě
výtvarných umění v Brně a pedagogické minimum pro pracovníky SVČ.
Působí jako lektorka polytechniky, podnikavosti a kreativity. Svou
vlastní kreativitu uplatňuje ve volném umění i reklamním průmyslu.
Umění považuje za techniku vlastního poznání i sebevyjádření. Studuje
artefiletiku, která se zaměřuje na prožitek při výtvarném projevu.

Využíváme i širší základnu externích lektorů pro zajištění specifických formátů z oblasti
výtvarné a hudební tvorby. Všichni lektoři jsou placeni formou fakturace nebo přes DPP.

Co plánujeme pro rok 2023?
Dotáhnout s dětmi startupové projekty
Děti z naší pravidelné start-upové skupinky mají rozdělané své vlastní projekty. S obrovským
nadšením a houževnatostí je postupně zpracovávají a posunují ke zdárnému výsledku. S naší
podporou a motivací věříme, že se za pár měsíců budou moci děti těšit z realizace vlastního
nápadu.

Vytvořit nové moduly programu Prototýpci rostou ve škole
Není nám vlastní stát na místě, a tak stále rozvíjíme náš program určený malým školám.
Chceme tak nejen vylepšovat a obněňovat program Prototýpci rostou ve škole pro velké
školy, ale také podpořit menší a úplně maličké školy, pro které se budeme snažit znovu
získat dotaci  a  program jim tak nabídnout zdarma.

Založit nová prototýpčí hnízda v Praze (a v Ostravě)
Nechceme to zakřiknout, ale vše je na dobré cestě k tomu, abychom se rozšířili do dalších
velkých měst v republice. Ve spojení s nadšenci, kterým je téma podnikavosti blízké, jsme
našli vhodné prostory pro naše aktivity v Praze a hledáme takové místo v Ostravě.

Prosazovat podnikavost s pomocí Asociace podnikavé Česko
Asociace podnikavé Česko je plná lidí, kteří jsou na stejné vlně jako my, jsou nadšení a
odhodlání podpořit v podnikavosti jak děti, tak rodiče a pedagogy a my jsme rádi, že se
takového procesu můžeme účastnit a že máme s kým sdílet naše zkušenosti, úspěchy i
zádrhele.

Tomáš Hájek - absolvoval bakalářský obor Žurnalistika a mediální
studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí
jako lektor robotiky a kreativních digitálních kompetencí. Specializuje
se na rozvoj programy s tématy fake news a mediální gramotnosti,
robotika, logické, informatické i divergentní myšlení. Pracuje s
nízkoprahovými metodami, ale také s využitím moderních pomůcek,
jako jsou Ozoboti nebo školní výukové sady LEGO Education Spike                                                                                                                  (Prime, Essential) a LEGO
BricQ se zaměřením na koncept STEAM learning. Tomáš je certifikovaným lektorem Lego
Certified Teacher Trainer. Původní profesí novinář, fotograf, cestovatel, kutil a
multipotenciál. 



Přežít nárůst energií
Ano. Bohužel události posledních měsíců vedly ke všeobecnému nárůstu cen a obzvlášť
nárůst cen energií nás zasáhl. Rozhodně ale nevěšíme hlavu a usilovně budeme pracovat na
tom, abychom se se situací popasovali.
Koneckonců…správný prototýpek se snaží v každém problému vidět příležitost a hledá
řešení.

V roce 2023 nás čeká zase spousta výzev. Naše těžiště práce bude i nadále v přímé práci s
dětmi formou projektových dnů ve školách a v našem online programu pro celou školu
Prototýpci rostou ve škole.

Uspořádat letní školu pro prototýpčí pedagogy
O letní škole pro pedagogy mluvíme už dlouho, ale až nyní dostává jasné obrysy a my se
těšíme, že budeme mít možnost v létě nakazit podnikavostí skupinu aktivních pedagogů.

Vybavit se novými mašinkami a LEGO sadami
Vybavení, které nezbytně potřebujeme pro práci s dětmi na projektových dnech ve školách i
v naší Protocoolně je pro nás velmi důležité a kromě běžného tvořivého materiálu stabilně
doplňujeme a obnovujeme i digitální techniku, kterou u nás děti běžně používají. Abychom
jim mohli nabídnout zábavné aktivity, na kterých se učí základy programování, máme pro ně
nachystané Ozoboty.
A protože v týmu máme prvního LegoMastra v republice, který dětem nabízí projektové dny
i volnočasové aktivity s edukačními Lego sadami, chceme se v dalších měsících vybavit
dostatečným množstvím takovýchto Lego sad. Tím se staneme nezávislí na zápůjčkách a
Tom bude klidněji spát. 



Jsme nezisková organizace (spolek) a naše financování nám stačí na udržitelný chod a
pořádání celé řady vzdělávacích akcí. Máme ale spoustu rozvojových nápadů – naším
cílem je umožnit každému českému dítěti (které o to bude stát) realizovat svůj vlastní nápad.
A tak se snažíme rozšiřovat nabídku vzdělávacích projektů, rozšiřovat síť profíků, kteří
mohou děti inspirovat a mapovat místa pro volné tvoření (makerspaces).
Věříme, že právě rozvíjení kreativity a podnikavosti u dětí nám všem zajistí budoucnost plnou
smysluplných inovací, funkční komunity na všech úrovních a propojování komerčních a
prospěšných projektů. 

A komu děkujeme za podporu a spolupráci?

Podporují nás:

Spolupracují s námi:

Veronika Šancová, zakladatelka a předsedkyně Prototýpků


